
 

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลพล 215 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120  

ที่  ขก 0032.310/26                                    วันที ่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

เรื่อง    รายงานการประชุมชมรม STRONG โรงพยาบาลพล และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site  

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล 

                 ตามที่ทำงาน ชมรม STRONG โรงพยาบาลพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”  ได้ดำเนินการประชุม 
คณะทำงาน และสมาชิก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม แนวทางการดำเนินงานของชมรม ในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น นั้น 

บัดนี้การประชุมได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานชมรมฯ จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมเพื่อเสนอให้
ทราบ และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site หน่วยงานต่อไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติเผยแพร่ Web Site 
       

 

                                                         (นางชณิชา  โคตรโสภา) 
             เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
       เลขาคณะทำงานชมรมฯ 
 
 
 
 

                                - ทราบ/อนุมัติ 
 

 

                                                              (นายประวีร์  คำศรีสุข) 
                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล 

 

 

 

 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี  :     22  กุมภาพันธ์ 2565 
หัวข้อ  : หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม ชมรม STRONG โรงพยาบาลพล “จิต
พอเพียงต้านทุจริต”   และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล Web Site หน่วยงาน 

 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรม ฯ 
2. โครงการจัดตั้งชมรม 
3. ระเบียบชมรมฯ 
4. รายชื่อสมาชิกชมรมฯ 
5. รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ  

 
Like ภายนอก: ............................................................................................................................. ........ 
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
          ชณิชา  โคตรโสภา                                                   ประจวบ  บุญทัน 
      (นางชณิชา  โคตรโสภา)                                             (นายประจวบ  บุญทัน) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565                                   วันที่  22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

ทองพูล ทะชาดา 
 (นายทองพูล ทะชาดา) 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                  วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 



 
 

รายงานการประชุม 
ชมรม STRONG โรงพยาบาลพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต”   

คร้ังที่ 1/2565 
วันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพล 
-------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม  
1. นายประวีร์  คำศรีสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล   ประธาน 
2. นางวรรณา สมบุศย ์  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   รองประธาน 
3. นางสาวบุญศรี  ปิยตระกูลรัตน ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ดา้นทัตกรรม)  คณะทำงาน 
4. นางสุภาภรณ์    ศรลัมพ์            เภสัชกรชำนาญการ   คณะทำงาน 
5. นางนันทิมา      ไชยโภชน์          พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   คณะทำงาน 
6. นายสมพงศ์     แสนทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
7. นายปรีชา วิชิต            นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
8. นายเกรียงศักดิ์  นิลทะการ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  สมาชิก 
9. นายวฒุิศักดิ์     พุฒศรี              เภสัชกรชำนาญการ                                สมาชิก 
10. นายกิตติ         พรหมสีดา          จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน    สมาชิก   
11. นางงามจิต       เมืองแสน จพ.การเงินและบญัชชีำนาญงาน  สมาชิก 
12. นางสุดใจ บุญสิทธิ์             จพ.ธุรการชำนาญงาน             สมาชิก 
13. นางคำปิว        ปานใจนาม จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  สมาชิก 
14. นายประจวบ บุญทัน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สมาชิก 
15. นางมะลิทอง นิลทะการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สมาชิก 
16. นางอินทิรา      ผ่องแผ้ว  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   สมาชิก 
17. นางสาวสุนทรี   แซ่ตั้ง  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   สมาชิก 
18. นายศักดา       นาหก                แพทย์แผนไทยปฏบิัติการ             สมาชิก 
19. นางจารุภา      นามโยธา   เจ้าพนักงานพัสด ุ    สมาชิก 
20. นางจิรพร        ทัพธานี             พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ               คณะทำงานและเลขานุการ 
21. นางชณิชา       โคตรโสภา เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน         คณะทำงานและผูช้่วยเลขานุการ 
22. นางสาวศศิธร   ศรีวิเศษ          เจ้าพนักงานพัสด                      คณะทำงานและผูช้่วยเลขานุการ 
23. นางอนลุักษณ์  วงศ์หมากเห็บ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       คณะทำงานและผูช้่วยเลขานุการ 

 
เปิดประชุม เวลา  13.30 น.  โดยนายประวีร์  คำศรีสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล 
ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจง้เพื่อทราบ 

1.1  ตามที่ไดจ้ัดตั้งกลุ่ม ชมรม STRONG โรงพยาบาลพล “จิตพอเพียงต้านทุจริต” เพื่อความ
โปร่งใสในการทำงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของชมรม คือ 

วัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
พัฒนาความโปร่งใส โรงพยาบาลพล  



เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วย
กรอบ STRONG โดยกำหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ  

1. เพื่อปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรในสังกัด โรงพยาบาลพล  
2. เพื่อปลูกฝัง STRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม จิตสำนึกความ

ละอายใจในการทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต  
3. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
4. เพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
๕. เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กร  
๖. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลพล ให้ความสำคัญและ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้

มีความโปร่งใสและเป็นธรรม  
คณะทำงานประกอบด้วย 

1. นายประวีร์  คำศรีสุข  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล   ประธาน 
2. นางวรรณา สมบุศย ์  พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   รองประธาน 
3. นางสาวบุญศรี  ปิยตระกูลรัตน ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ดา้นทัตกรรม)  คณะทำงาน 
4. นางอารีรัตน์     ศิริวัจนพระ        เภสัชกรชำนาญการพิเศษ   คณะทำงาน 
5. นางนันทิมา      ไชยโภชน์          พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ   คณะทำงาน 
6. นายสมพงศ์     แสนทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  คณะทำงาน 
7. นายปรีชา วิชิต            นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  คณะทำงาน 
8. นางจิรพร        ทัพธานี             พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ               คณะทำงานและเลขานุการ 
9. นางชณิชา       โคตรโสภา เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน         คณะทำงานและผูช้่วยเลขานุการ 
10. นางสาวศศิธร   ศรีวิเศษ          เจ้าพนักงานพัสด                      คณะทำงานและผูช้่วยเลขานุการ 
11. นางอนลุักษณ์  วงศ์หมากเห็บ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน       คณะทำงานและผูช้่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่และอำนาจ 
 2.1 ให้คณะทำงานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานกับเป้าหมาย

การดำเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-
2564) 

 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม STRONG โรงพยาบาลพล โปร่งใส ต้านทุจริต จิต
พอเพียง และดำเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม STRONG 
โรงพยาบาลพล โปร่งใส ต้านทุจริต จิตพอเพียง ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 2.3 ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และดำเนินการจัดส่งใหศู้นย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน :  ขอให้ฝ่ายเลขาเป็นผู้แจ้งรายละเอียดให้สมาชิกชมรมทราบ 
เลขานุการชมรม : นางจิรพร  ทัพธานี  แจ้ง 



  การจัดตั้งชมรมฯ ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการขององค์กร และเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งสมาชิกชมรม 
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลพล  
  หน้าที่สมาชิก ประพฤติปฏิบัติตนตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ เปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยช่องทางต่างๆ แสดงความรับผิดชอบพร้อมรับ
ตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามประเมินผลที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงเน้นถึงความสำคัญของความโปรง่ใส 
ว่าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชนและผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เพื่อให้ได้รับ การยอมรับและเชื่อถือจากประชาชนและหน่วยงานอื่น มีจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพของตนเอง ตะหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชดำริและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของการปฏิบัติงานในการรับราชการ 
ตลอดเวลา ซึ่งชมรมฯ จะมีการประชุมและจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้สมาชิกชมรมเป็นส่วนหนึ่งของบริหารงานของหน่วยงานของ
เราให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 

นางนันทิมา  ไชยโภชน์ ชมรมของเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง 
เลขานุการฯ    ชมรมฯ จะมีกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อ
เสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และมอบเกียรติคุณ ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร 
นายวุฒิศักดิ์  จะจัดเมื่อไรครับ 
เลขานุการฯ  เราต้องช่วยกันหาบุคคลต้นแบบให้ได้ก่อน โดยให้แต่ละคนศึกษาคู่มือที่ส่งให้ทุก ฝ่ายงานใน
โรงพยาบาล  เพื่อให้คะแนนและคัดเลือกบุคคลในองค์กร แล้วเรียงคะแนนพร้อมออกตรวจสอบในพื้นที่ว่าเป็นบุคคลที่ดำรงอยู่
ในวิถีของคุณธรรม จริยธรรม จริงหรือไม่ อาจสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดหรือคนในชุมชน เพื่อคัดกรองให้เป็นบุคคลต้นแบบที่มี
คุณภาพจริงๆ แล้วค่อยจัดงานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หรือมอบในโอกาสที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
พลก็ได้ 
ประธาน   ผมในฐานะประธานกรรมการชมรม เพื่อความโปร่งใสในการทำงานขอให้สมาชิกทุกคนทำงานด้วย
ความตั้งใจ ยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองอื่นๆ 

- ไม่มีสมาชิกเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
 
       

 
                (นางชณชิา  โคตรโสภา)          
                                                ผู้ช่วยเลขานุการชมรม 

                                                                ตรวจทาน 
 

     
        (นายประวีร์  คำศรีสุข) 
           ประธานชมรม 
        รับรองรายงานประชุม 



 
 
 

 
 



 



 


